
  

 

Zápis ze zasedání Místní akční skupiny Voticko, z. s. 

 

17. 6. 2020 16:00–18:00 

Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích 

 

Přítomni: Zájemci o členství dle prezenční listiny v počtu 41  

                  Hosté dle prezenční listiny v počtu 2 

 

 

1. Zahájení a program 

Zasedání zahájil jakožto předsedající starosta Ratměřic, předseda Mikroregionu Voticko Mgr. 

Viktor Liška, který přivítal přítomné a představil přípravný výbor MAS Voticko ve složení: 

Karel Babický, Bc. Nikola Tupá, Mgr. Viktor Liška.  Nastínil program zasedání.  

Členská schůze MAS Voticko schvaluje program ustavující schůze MAS Voticko, z. s. 

v následujícím znění:  

Program ustavující schůze spolku MAS Voticko dne 17. 6. 2020: 

1. Přivítání, schválení programu 

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Návrh a volba návrhové a volební komise 

4. Seznámení s problematikou Místního partnerství 

5. Schválení stanov spolku 

6. Schválení jednacího a volebního řádu 

7. Volba povinných orgánů 

8. Schválení rozpočtu spolku a plánu činnosti na rok 2020 

9. Diskuse, různé 

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů 

Předsedající navrhl zapisovatelkou Mgr. Janu Špačkovou, ověřovateli Miroslava Dohnala a 

Dagmar Čermochovou. Jiný návrh nebyl vznesen.  

Členská schůze MAS Voticko schvaluje zapisovatelkou Mgr. Janu Špačkovou, ověřovateli 

Miroslava Dohnala a Dagmar Čermochovou. 

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

3. Sloučení návrhové a volební komise 

Předsedající navrhl volbu a sloučení volební a návrhové komise ve složení Marcela Čedíková 

– předsedkyně, Josef Škréta, Jaroslava Koubková. Jiný návrh nebyl vznesen.  



  

 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje sloučení návrhové a volební komise a její složení: 

Marcela Čedíková – předsedkyně, Josef Škréta, Jaroslava Koubková, DiS. 

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

4. Stanovy MAS Voticko, z. s. 

Předsedající nastínil okolnosti vedoucí k založení Místní akční skupiny Voticko, z. s., 

informace o fungování spolku a seznámil přítomné s návrhem stanov. 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje Stanovy MAS Voticko, z. s., tak jak je zájemci o 

členství dostali předběžně do e-mailových schránek a jak byly prezentovány na ustavující 

schůzi. 

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

5. Jednací a volební řád spolku 

Předsedající navrhl, aby volba orgánů spolku proběhla veřejně. Jiný návrh nebyl vznesen. 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje jednací a volební řád MAS Voticko, z. s. 

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

6. Volba povinných orgánů 

Předsedající vyzval předsedkyni návrhové komise Marcelu Čedíkovou, aby přednesla návrh 

složení Výkonného výboru. Předsedkyně návrhové přednesla návrh složení Výkonného 

výboru v tomto znění: 

Veřejný sektor:  

Karel Babický (Obec Zvěstov, zájmová sk. Města a obce) 

Jiří Slavík (Město Votice, zájmová sk. Města a obce) 

Václav Karda (Obec Miličín, zájmová sk. Města a obce) 

Mgr. Viktor Liška (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, zájmová sk. Města a obce) 

Soukromý sektor: 

Bc. Jan Počepický, DiS. (zájmová sk. Podnikatelé) 

Jiří Kříž (zájmová sk. Podnikatelé) 

Anna Zamazalová (Rodinné centrum Oříšek, z.s., zájmová sk. Neziskové organizace) 

Jaroslav Kmoch (Železnice Česká Sibiř, z.s., zájmová sk. Neziskové organizace) 

Lukáš Pospíšil (zájmová sk. Lidé) 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje  složení Výkonného výboru ve změní, jak bylo 

navrženo.  

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Předsedající vyzval předsedkyni návrhové komise Marcelu Čedíkovou, aby přednesla návrh 

složení Výběrové komise. Předsedkyně návrhové přednesla návrh složení Výběrové komise 

v tomto znění: 

Veřejný sektor:  

Jarmila Trachová (Obec Heřmaničky, zájmová sk. Města a obce) 

František Baťha (Obec Vojkov, zájmové sk. Města a obce) 



  

 

Soukromý sektor: 

Lucie Svatošová, DiS (TJ Svoboda Ratměřice, z.s., zájmová sk. Nezisková organizace) 

Mgr. Jana Plačková (Tělocvičná jednota Sokol Miličín, zájmová sk. Neziskové organizace) 

Drahomíra Beránková (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zvěstov) 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje složení Výběrové komise ve změní, jak bylo 

navrženo. 

41 pro, 0 pro, 0 zdržel se 

 

Předsedající vyzval předsedkyni návrhové komise Marcelu Čedíkovou, aby přednesla návrh 

složení Monitorovacího výboru. Předsedkyně návrhové přednesla návrh složení 

Monitorovací a kontrolní komise v tomto znění: 

Veřejný sektor: 

Bc. Miloš Jelínek (Obec Střezimíř, zájmová sk. Města a obce) 

Soukromý sektor: 

Christopher Robertson (zájmová sk. Podnikatelé) 

Petr Kouba (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice, zájmová sk. Neziskové 

organizace) 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje složení Monitorovací a kontrolní komise ve změní, 

jak bylo navrženo. 

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

V průběhu přestávky proběhly jednotlivá jednání orgánů MAS Voticko, z.s. 

Jednotlivé nově zvolené orgány MAS Voticko, z. s. krátce jednaly a zvolily si mezi sebou své 

předsedy, u Výkonného výboru též místopředsedy.  

Výkonný výbor:   

předseda Karel Babický (Obec Zvěstov, zájmová sk. Města a obce) 

místopředsedové Jiří Kříž (zájmová sk. Podnikatelé), Jaroslav Kmoch (Železnice Česká Sibiř, 

z.s., zájmová sk. Neziskové organizace) 

Výběrová komise: 

předseda František Baťha (Obec Vojkov, zájmové sk. Města a obce) 

Monitorovací a kontrolní výbor 

předseda Bc. Miloš Jelínek (Obec Střezimíř, zájmová sk. Města a obce) 

Členská schůze MAS Voticko bere na vědomí zvolené předsedy jednotlivých orgánů MAS 

Voticko, z. s a pověřila pana Karla Babického, jako předsedu výkonného výboru, k podání 

návrhu na zápis MAS Voticko z. s. do veřejného rejstříku. 

41 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

V 16:55 opustil jednací místnost Jiří Kříž. 

Předsednictví schůze převzal v 17:00 nově zvolený předseda MAS Voticko, z. s. Karel Babický 

a členům představil manažerku spolku Bc. Nikolu Tupou. Rovněž poděkoval městu Votice za 

umožnění sídla spolku v budově Městského úřadu Votice – Komenského nám. 700, Votice. 

 



  

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Předsedající seznámil členy spolku s návrhem rozpočtu na rok 2020 ve výši 200 000 Kč. 

Navrhl, aby členská základna pro tento rok neplatila žádné členské příspěvky, financování se 

pro rok 2020 bude dít přes Mikroregion Voticko.  Manažerka MAS Voticko, z.s. seznámila 

členkou základnu s plánem činnosti MAS Voticko, z. s.  

Členská schůze MAS Voticko schvaluje členský příspěvek ve výši 0 Kč na rok 2020. 

40 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje rozpočet na rok 2020, tak jak byl předložen 

předsedajícím spolku. 

40 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

8. Diskuse 

Příspěvek Mgr. Lenky Zapletalové (Jazykovka Votice) – očekávání podnikatelů 

Příspěvek Lukáše Pospíšila (aktivní občan) – zkušenosti s místními akčními skupinami 

Jiří Kříž (soukromý zemědělec) – očekávání zemědělců 

 

9. Usnesení 

Předsedající vyzval předsedkyni návrhové komise, aby předložila členské základně Usnesení 

v Ustavující schůze MAS Voticko, z. s. v tomto znění:  

 

Usnesení: 

Členská schůze MAS Voticko schvaluje: 

 

1. Program ustavující členské schůze 

2. Zapisovatelku Mgr. Janu Špačkovou a ověřovatele zápisu Miroslava Dohnala a Dagmar 

Čermochovou 

3. Sloučení návrhové a volební komise a její složení Marcela Čedíková – předsedkyně, Josef 

Škréta, Jaroslava Koubková  

4. Stanovy MAS Voticko, z. s. 

5. Jednací a volební řád spolku 

6. Navržené složení výkonného výboru 

 

7. Navržené složení výběrové komise 

 

8. Navržení složení Kontrolního a monitorovacího výboru 

 

9. Návrh na 0 členský příspěvek na provoz MAS Voticko, z. s. v roce 2020 

10.Návrh rozpočtu na rok 2020 

 



  

 

11. Výsledky voleb v orgánech MAS a pověřuje pana Karla Babického, jako předsedu 

výkonného výboru, k podání návrhu na zápis MAS Voticko, z. s. do veřejného rejstříku 

 

12. Předložený návrh aktivit na rok 2020 a pověřuje výkonný výbor k rozpracování plánu a 

realizaci. 

Členská Schůze MAS Voticko, z.s. schválila usnesení z Ustavující členské schůze 

40 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Zapsala dne 17. 6. 2020 

Jana Špačková 

 

 

 

Ověřili: 

 

Miroslav Dohnal 

 

Dagmar Čermochová 


